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Sommerfestgudstjeneste 
17.juni
Årstad kirke ønsker å markerer sommeren! 
Kirken er pyntet med et vell av blomster, og 
orgelet er erstattet av et sommerlig ensemble: 
Fløyte, fiolin, bratsj, cello, kontrabass og 
trekkspill.Vi synger de vakre sommersangene 
som står i salmeboken – mange av dem er 
svenske – og ensemblet bidrar med svensk 
sommermusikk i tillegg. 

Hvis været er på vår side, blir det kirkekaffe 
ute etterpå. Sett blomsterkrans i håret og 
bli med å feire skaperverket i Årstad kirke 
søndag 17.juni kl. 11.
Har noen lyst til å være med å bidra til 
servering etter gudstjenesten? Eller å bidra 
til at kirken denne dagen kan bugne av 
sommerblomster? 

Ta kontakt med kantor.



Min salme :

Dette er min salme. Det er fleire 
salmar eg kunne ha valt, men når eg 
skulle velje min salmen så kom eg ik-
kje unna denne. Det er ein tekst som 
betyr mykje for meg. Ein bøn om å 
ville gje Gud alt ein er og har. Ein bøn 

i tillit til Gud. Ein tillit om at Gud tar 
vil ta vare på meg, i alt som hender 
gjennom livet. Salmen formidlar ein 
tillit og tro på at ein skal vå vere hos 
Gud, alltid og uansett. 
Trond H.F. Kvernmo skreiv i 1975 

den melodien som vi brukar i dag. 
Det er ein flott og vakker melodi, som 
løfter teksten og gjer salmen til den 
flotte salmen den er. Viss vi fortsatt 
hadde brukt melodien som var brukt 
før Kvernmo skreiv ny melodi, så 
hadde den neppe betydd like my-
kje for meg og det hadde ikkje vore 
denne salmen eg hadde valt. Salmen 
kan syngast høgstemt og kraftig, eller 
strippast heilt ned og syngast enkelt 
og vart. Solveig Slettahjell synger 
ein veldig flott versjon av salmen på 
sin plate «Arven». Den anbefaler eg 
å høyre, viss du og er glad i denne 
salmen. 

Oddbjørn Stubhaug

Allsidige Martin
Brit Rønningen 

Martin Løndal driver med mye 
forskjellig både i Årstad menighet og 
andre steder.
Jeg traff diakon Marianne Magnussen 
i Åpen kirke. Hun fortalte om alle 
prosjektene hun jobber med, forteller 
Martin.

Det var starten på hans engasjement 
i Årstad.
Jeg ble først med på julefeiring i 
menighetssenteret. Der var det flere 
innvandrere med, fortsetter Martin.

PÅ TVERS
Siden har han blitt med i de ulike 
prosjektene til Marianne Magnussen, 
som Livskvalitet, Kafé Dele, Nærvær 
og Troshistorie, og av og til går han 
på gudstjeneste i Årstad.
 Jeg liker kontakt og vennskap på 

tvers av menigheter og går også i 
Salem og Salt Bergenskirken. Det har 
gjort meg bevisst på at der er forsk-
jellige måter å søke og å tilbe Gud på. 
Jeg ønsker å ta med Gud der jeg er.

Du synes ikke det er mye å forholde 
seg til flere menigheter?
Nei, det dekker forskjellige behov hos 
meg selv.

ÅRSTAD MENIGHET
Han kommer fra Karmøy og er snart 
31 år og har studert og jobbet med 
mye forskjellig, som musikk, idrett, 
kunst og håndverk, byutvikling og ur-
ban design. I det siste har han studert 
teologi ved NLA, men nå har han tatt 
en pause fra studiene og har startet 
sin egen bedrift, Løndal hus og hage.

Hva betyr Årstad menighet for deg?
Årstad menighet har blitt en base. Jeg 
liker liturgien, salmesang og orgel-
musikk. Og det er veldig fint med 
Åpen kirke.

UNGE VOKSNE
Det er ikke mange unge voksne som 
går på gudstjeneste i Årstad. De unge 
går visst heller i Salem, Betlehem og 
Salt Bergenskirken. Hva skal Den 
norske kirke gjøre for å nå unge 
voksne?
Det kan være noe tungt med salmene 

og musikken på en gudstjeneste i 
Den norske kirke. I pinsemenigheter 
er det mer moderne musikk. En del 
unge forstår ikke leddene i liturgien. 
Det er forskjellige måter å uttrykke 
seg på. Og det er forskjellige måter å 
forkynne på. I pinsemenigheter går 
man mer i dybden. Vi er en gjeng 
unge voksne fra Troshistorie som har 
startet en bibelgruppe for unge vok-
sne i Årstad og Fridalen for å kunne 
gå mer i dybden i ulike tema.

GUDS KRAFT
Martin er også med og spiller og syn-
ger i band, og han er med i prosjekt-
koret Gospel Explosion.

Jeg liker mye forskjellig musikk. 
Musikk er stemningsendrende og 
skaper en egen atmosfære.

Som om ikke det er nok, begynte 
Martin i 2015 å trene triatlon, til 
”Iron Man” 70.3 i Haugesund og han 
har vært med i to konkurranser.

Hvordan klarer du å være med på så 
mye?
Det er Guds kraft som gjør at jeg 
klarer det, slår Martin fast.

I dine hender, Fader blid, 
jeg legger nå til evig tid 
min sjel og hva jeg er og har, 
ta du det alt i ditt forvar!

Se, sjel og liv ditt eie er, 
det er min trøst, o Herre kjær. 
Hva ditt er, hegner du om kring. 
Så frykter jeg for ingen ting.

I deg jeg har den gode del. 
Ditt ord er føde for min sjel. 
Til hjelp i all min fattigdom 
du kommer som du alltid kom.

Det er min tro, o Fader blid, 
i den jeg lever all min tid. 
Ifra ditt barn du aldri vik, 
så jeg kan arve himmerik! 
Amen, amen, amen.



Troshistoriekurset - et trygt og ærlig kristent felleskap

Intervju med Karen Baardsen, deltak-
er på Troshistoriekurset i Årstad og  
Fridalen menigheter våren 2018.
 
Hva var det mest nyttige for deg på 
kurset?
Jeg har fått mer forståelse for min 
kristne vandring, for hvordan livser-
faringene påvirker troen. Jeg har fått 

gå i dybden og sette ord på både ut-
fordringer og oppturer.  Det har vært 
berikende å være en del av et trygt og 
ærlig kristent fellesskap.
 
Hvordan har opplegget fungert for deg? 
Jeg synes strukturen har vært hensikts-
messig. Vi har startet kveldene med 
teori omkring et tema, og deretter har 
vi hatt en skrivestund hver for oss før vi 
har gått i gruppene og delt med hveran-
dre. Det har vært motiverende å sitte i 
samme rom når vi skriver og reflekterer. 
 
Har du lært noe nytt om deg selv? 
Jeg har blant annet blitt mer klar over 
hvor forskjellige vi er som kristne og 
hvordan våre ulike personligheter på-
virker det åndelige livet vårt. Dette har 
gjort meg mer bevisst på hva jeg selv 
kan gjøre for å ta vare på min tro. Sam-

tidig har jeg sett mer av hvor mye vi har 
felles når det gjelder utfordringer i livet.
 Hvordan har det vært å snakke om 
sin egen tro? 
Jeg har i senere år opplevd at det er ut-
fordrende å tro. Det har vært fint å sette 
ord på dette i gruppen. Ved å få dele 
slike ting i et kristent fellesskap, føler 
jeg meg mindre alene. Gruppen har 
møtt meg med forståelse, oppmuntring 
og bekreftelse. Det har også vært godt å 
kunne få forbønn etter at man har delt.
 
Hvem tenker du at dette kurset passer for?
Alle som vil være kristne. For alle har 
en historie som er verdt å dele, både for 
egen del og for andres skyld. Jeg tror vi 
alle har nytte av å reflektere over tros- og 
livshistoriene våre og åpne oss innenfor 
trygge kristne fellesskap. Vi trenger å 
bli minnet om at ingen har perfekte liv.

Negro Spiritual-
gudstjeneste 
Søndag 24.juni kl. 19 inviteres du til 
Negro Spiritual-gudstjeneste i Årstad 
kirke. Igjen er det Årstad jazzpensjonis-
ter som inviterer. I fjor løftet kirket-
aket seg da denne svingende gjengen 
spilte opp til kveldsgudstjeneste i New 
Orleans-stil, og det er ingen grunn til å 
tro at ikke det samme vil skje i år.
Jazzpensjonistene øver fast på Kronstad 
Hovedgård og underholder jevnlig 
rundt om i byen. 

På gudstjenesten synger vi oss gjennom 
et program av kjente og mindre kjente 
Negro Spirituals, som «Down by the 
riverside», «Amazing Graze» og «No-

body knows the trouble I’ve seen», «Free 
at last» osv. Det er både jublende og 
klagende sanger. Alt skjer i rammen av 
kirkens månedlige kveldsgudstjenester. 
Hele forsamlingen er med og synger 
på sangene, og jazzbandet spiller til all 

musikken i gudstjenesten.
‘Bandet består av klarinett, trompet, 
fiolin, trombone, piano, bass og trom-
mer, og bandets vokalist leder sangen 
med entusiasme.
Velkommen til en svingende kveld!

Bli med på Kron Ham 2018!
23. juni inviteres folk fra alle gen-
erasjoner og kirkesamfunn til 
bønn og lovsang på Bergenhus 
festning!  Mange byer og nasjon-
er har opplevd forandringer når 
kristne står sammen i enhet gjen-
nom tilbedelse og bønn, og dette 
ønsker vi også skal skje i Bergen 
og i vårt land.

Program:
Kl 10-14: Lovsang og bønn ved tverrkirkelige lovsangsteam 
og bønneledere.
Kl 16-18: Barnekor, gospel, internasjonale innslag og bønn
Kl 1830-20: Lovsang mm
Kl 21-23: Afterparty med lovsang. Spesielt rettet mot ungdom
Mer informasjon om bakgrunn og visjon, program, bil-
lettsalg og annet finner du på www.kronham2018.no og på 
vår facebookside (link fra hjemmesiden).



Årstad Menighet Faste aktiviteter Gudstjenester
www.aarstad.menighet.no  
Følg Årstad kirke på Facebook
Menighetssenter
Jonas Liesv. 55, 5053 Bergen
Tlf.: 55 59 32 96 / Fax: 55 59 32 91
arstad.menighet.bergen@kirken.no
Bankkontonummer: 16440568126
Årstad kirke Jonas Liesvei 70
Tlf.: 55 59 32 97

Sogneprest Signe Sandberg
98 05 95 34  ss224@kirken.no

Kapellan Oddbjørn Stubhaug
55 59 32 93  os227@kirken.no

Kantor Tore Hegdahl
938 12 507  th877@kirken.no

Kirketjener Ville Schjørn-Koivula
55 59 32 97  vk874@kirken.no

Diakon Marianne Magnussen
941 19 229  mm359@kirken.no

Vikar for trosopplærer:  
Odd Ivar Frafjord
of396@kirken.no
Administrasjonsleder & 
frivillighetskoordinator Åsta Årøen
aa592@kirken.no

Formiddagstreff 
Det blir ikke formiddagstreff i mai. 
Men; Velkommen til busstur til Eikeland 
gjestegård i Eikelandsosen torsdag 
7.juni! Kontaktperson Sidsel Fauske 

93269333

Babysang. Hver mandag kl.11

Middagskafè
3.mai og 31.mai kl.16-18 i menighets-
senteret Jonas Liesvei 55

Knøttekor:
kl.17.15 samme dager som middag-
skafeen 
Barnekor (1-2.klasse)   
Hver onsdag i kirken: kl.14.15-15: 4-6 
klasse   Kl.15.15-16: 1-3 klasse

Menighetskor
Lavterskelkor! Kontakt kantor Tore H

Årstad kirkes barnekor:
Hver onsdag i kirken: 1-3 klasse 
kl.15.15-16. 4-6 klasse kl.14.15-15

Årstad Ten Sing:
I kirken hver onsdag kl.18-20

Årstad kantori:
Hver tirsdag kveld i kirken

KorrKorr:
Annenhver torsdag kveld. Et kor for 
unge voksne. Kontakt iversen.lene@
gmail.com

Ungdomsklubb / Freak:
Hver fredag kveld i Fridalen kirke

Åpen kirke
for stillhet, bønn, lystenning og 
kontakt. Se skilting på fortauet. Som 
oftest kl.17-20: hver mandag, og også 
torsdag el fredag.

Er du voksen og har lyst til å bli døpt?  
Er du mer enn 15  år og ble ikke kon-
firmert? Velkommen til å kontakte én 
av prestene

Kunngjøringer  
fra diakon Marianne:
9.juni Retreat
21.juni: Internasjonal middag med 
grilling
12.juli: Kafé Dele griller i Fridalen 
kl.16.30-18.30
Er informasjon og påmelding tlf: 
94119229
  
VI BER ALLE MED SMÅBARN OM Å 
NOTERE:
Årstad menighet arrangerer trosop-
plæringshelg med aktiviteter for 
barn og alle som er glad i dem første 
lørdagen i september med familegud-
stjeneste om søndagen.
Sett av dagene!

GUDSTJENESTER I SOMMER:
Merk: det blir 6 uker hvor 
gudstjenesten er enten i Fridalen 
eller i Årstad kirke søndag kl.11

10.juni kl.11 Familiegudstj.  
kor, Lys Våken ,Sandberg

17.juni, kl.11 Sommerfestgudstj,  
ensemble, vikarprest.

24.juni kl.19: Kveldsgudstj.  
Trad jazz band, Stubhaug

1.juli: Årstad kirke kl.11   
Gudstj. nattv

8.juli: Fridalen kirke kl.11  
v/Oddbjørn Stubhaug

15.juli: Årstad kirke kl.11  
v/ Signe Sandberg . Sommermiddag 
hjemme hos presten etter 
gudstjenesten

22.juli: Fridalen kirke kl.11  
v/ Signe Sandberg

29.juli: Årstad kirke kl.11  
v/Knut Kaldestad

5.august: Fridalen kirke  
v/ Knut Kaldestad

12.august: Årstad kirke  
v/ Oddbjørn Stubhaug

19.august: Årstad kirke  
v/ Signe Sandberg

26.august kl.19: Årstad kirke  
v/ Signe Sandberg

2.sept.kl.11:  
Familiegudstjeneste og gjestebud  
v/Sandberg

9.sept. kl.11: Gudstjeneste, dåp og 
nattverd,  
v/Stubhaug

15.sept. kl.11: Gudstjeneste dåp og 
nattverd,  
v/Atle Moe


